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Tekonivelleikkauspotilaan
kipulääkitys

Antti Aho, anestesialääkäri
Tekonivelsairaala Coxa Oy

Lonkkatekonivel Polvitekonivel
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Kipulääkeportaat, multimodaalinen analgesia

VAHVAT OPIAATIT (oksikoni)

(Oxanest, Oxynorm, Targiniq)

KESKIVAHVAT OPIAATIT (buprenorfiini)

(Norspan, Temgesic)

HEIKOT OPIAATIT (tramadoli, kodeiini)

(Tramal, Panacod)

PERUSKIPULÄÄKKEET (parasetamoli, NSAID, koksibit)

(Panadol, Ibuxin, Arcoxia)1
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+ gabapentiini
(Neurontin®, Gabrion®,
Gabapentin Actavis/Mylan/Hexal jne)
+ pregabaliini (Lyrica®)
+ kortisoni
+ erityistekniikat (puudutukset)

Multimodaalinen analgesia: Coxa
Aamu Päivä Ilta

Panadol extend 1-2 tabl 1-2 tabl 1-2 tabl

NSAID/koksibi kyllä kyllä kyllä

Puudutukset kyllä (LIA,epid,spin)
Oksikoni, pitkäv tarv tarv

Oksikoni, nopeav tarv tarv tarv tarv tarv tarv

Kortisoni

- Jos potilaalla käytössä ennen leikkausta gabapentiini, pregabaliini tai tramadoli, niitä
jatketaan myös Coxassa ja kotona leikkauksen jälkeen



25.5.2016

3

NSAID

+ Kipu, kuume ja tulehdus vähenevät

- Mahasuolikanavan ärsytys (jopa -haava)
- Verenvuotoriski
- Munuaisten vajaatoiminta
- Sydämen vajaatoiminta

Huom! Koksibien riskit samat, lukuun ottamatta verenvuotoa. Koksibit voivat jopa
lisätä valtimopuolen tukosriskiä (sepelvaltimotauti, ASO, aivoverenkierron
häiriöt)!

Parasetamoli

+ Ei ärsytä mahaa
+ Ei vaikutusta veren hyytymiseen

- Maksavaurion riski, jos kerta –annos 10-20 g.
Muun maksarasituksen yhteydessä (alkoholi)
pienempikin määrä voi aiheuttaa maksavaurion.
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Kodeiini

• vaikutusmekanismi: muuttuu elimistössä
morfiiniksi (maksan sytokromientsyymin
CYP2D6 vaikutuksesta)

• suomalaisessa väestössä CYP2D6 puuttuu 7-10
%:lla

• erittäin nopea metabolia 1 %:lla
• saatavilla vain yhdistelmälääkkeenä

(parasetamoli, ibuprofeeni)

Tramadoli

• heikko opiaatti
• myös muita vaikutusmekanismeja: estää

serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa
hermokudoksissa

• hyvä neuropaattisen kivun hoidossa
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Oksikoni

Panadol

NSAID

Leikkaus

3 7 14   vrk postop0

= tarvittaessa

= ”listalääke”

Targiniq/
Oxynorm
Panacod 1-2 x 3-4 Panacod yöksi

NSAID

Parasetamoli

Norspan/Tramal/Tramal retard/Lyrica/Triptyl

Leikkaus

14 28 560

Polvileikkaus +/- pitkäaikainen kipuongelma

Vrk postop
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Targiniq/
Oxynorm

NSAID

Parasetamoli

Norspan/Tramal/Tramal retard/Lyrica/Triptyl

Leikkaus

14 28 560

Polvileikkaus +/- pitkäaikainen kipuongelma

Vrk postop

Lääkkeiden lopetus
tekonivelleikkauksen jälkeen

• Perussääntönä: vahvin ensin,
peruskipulääkkeet viimeisenä

• Jos hankalia/vaarallisia sivuvaikutuksia, joskus
on tarpeen lopettaa esim. NSAID ensin

• Neuropaattisen kivun lääkettä ei pääse
lopettamaan ollenkaan ?
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Kiitos!

• antti.aho@coxa.fi
• 03-3117 8148

• päivystävä anestesialääkäri (jos fyysisesti
Coxassa) 03-3117 8184


